
    
    
    

 :من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������و و و و     ������������    ((((موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليت�
ْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس َويَُكوَن الر,ُسوُل {{{{يقول تبارك وتعا$  َُكونُوا ًة وََسطاً <= م,

ُ
ْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس َويَُكوَن الر,ُسوُل َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ َُكونُوا ًة وََسطاً <= م,
ُ
ْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس َويَُكوَن الر,ُسوُل َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ َُكونُوا ًة وََسطاً <= م,
ُ
ْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس َويَُكوَن الر,ُسوُل َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ َُكونُوا ًة وََسطاً <= م,
ُ
َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ
ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيِْه َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ ُكنَت َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ ُكنَت َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ ُكنَت َعلَيُْكْم َشِهيداً َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ ُكنَت  ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيِْه َعلَيَْها إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم, ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيِْه َعلَيَْها إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم, ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيِْه َعلَيَْها إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم, َعلَيَْها إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم,

يَن َهَدى اهللاX َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكْم إِن, اهللا, بِا4,ا ِ
يَن َهَدى اهللاX َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكْم إِن, اهللا, بِا4,اَو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً إِال, 5ََ ا], ِ
يَن َهَدى اهللاX َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكْم إِن, اهللا, بِا4,اَو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً إِال, 5ََ ا], ِ
يَن َهَدى اهللاX َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكْم إِن, اهللا, بِا4,اَو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً إِال, 5ََ ا], ِ
ِس لََرُؤوٌف ِس لََرُؤوٌف ِس لََرُؤوٌف ِس لََرُؤوٌف َو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً إِال, 5ََ ا],

 ���ا�قرة}}}}ر,ِحيمٌ ر,ِحيمٌ ر,ِحيمٌ ر,ِحيمٌ 

 bذَ {{{{قوGَذَ َوGَذَ َوGَذَ َوGًَة وََسطاً َو م,
ُ
ًة وََسطاً لَِك َجَعلْنَاُكْم أ م,
ُ
ًة وََسطاً لَِك َجَعلْنَاُكْم أ م,
ُ
ًة وََسطاً لَِك َجَعلْنَاُكْم أ م,
ُ
كذلك جعلناكم أمة ، كما أن الكعبة وسط األرض: اeعd }}}}لَِك َجَعلْنَاُكْم أ

أي جعلناكم وسط األمم، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم، أي أن أمة lمد أفضل أي جعلناكم وسط األمم، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم، أي أن أمة lمد أفضل أي جعلناكم وسط األمم، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم، أي أن أمة lمد أفضل أي جعلناكم وسط األمم، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم، أي أن أمة lمد أفضل ، وسطا
    ....بعد األنبياء والرسلبعد األنبياء والرسلبعد األنبياء والرسلبعد األنبياء والرسلاألمم األمم األمم األمم 
مذي عن أv سعيد اuدري عن وقد روى الt، وأصل هذا أن أrد األشياء أوسطها، العدلالعدلالعدلالعدل: : : : والوسطوالوسطوالوسطوالوسط

 bقو w اهللا عليه وسلم xص y4ًة وََسطاً {ا م,
ُ
ًة وََسطاً َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م,
ُ
ًة وََسطاً َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م,
ُ
ًة وََسطاً َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ م,
ُ
عدال، قال الtمذي هذا : قال }َوGََذلَِك َجَعلْنَاُكْم أ

الوادي  سطأوسطهم أي أعد�م وخ�هم، وو :و� ا<~يل w اآلية األخرى قال، حديث حسن صحيح
وسط �انباً للغلو وا<قص� Yن lمودا، أي هذه األمة لم خ� موضع فيه وأك�ه �أ وماء، وeا Yن ال

خ� األمور خ� األمور خ� األمور خ� األمور ( تغلوا غلو ا4صارى w أنبيائهم، وال ق�وا تقص� اWهود w أنبيائهم و� ا�ديث
 ::::�تمل معني��تمل معني��تمل معني��تمل معني�، الوسط إذن )أوسطهاأوسطهاأوسطهاأوسطها
 .وسط ب� اإلفراط وا<فريط وب� الغلو وا�فاء :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
 .ل، خ� األمم وأعد�ا وأقومهاأنها عد ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا� •

َُكونُواْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس {{{{ قولة سبحانه وتعا$ َُكونُواْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس <= َُكونُواْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس <= َُكونُواْ ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس <= أي w اeح� لألنبياء 5 أ�هم، أي أن أي w اeح� لألنبياء 5 أ�هم، أي أن أي w اeح� لألنبياء 5 أ�هم، أي أن أي w اeح� لألنبياء 5 أ�هم، أي أن : قول يقولقول يقولقول يقولقول يقول: }}}}<=
كما ثبت w صحيح ا�خاري عن أv سعيد اuدري هذه األمة شهيدة 5 األمم األخرى ألنبيائهم، هذه األمة شهيدة 5 األمم األخرى ألنبيائهم، هذه األمة شهيدة 5 األمم األخرى ألنبيائهم، هذه األمة شهيدة 5 األمم األخرى ألنبيائهم، 

: : : : يد� نوح عليه السالم يوم القيامة فيقوليد� نوح عليه السالم يوم القيامة فيقوليد� نوح عليه السالم يوم القيامة فيقوليد� نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول( صx اهللا عليه وسلم ر� اهللا عنه قال، قال رسول اهللا
ما أتانا ما أتانا ما أتانا ما أتانا : : : : هل بلغكم؟ فيقولونهل بلغكم؟ فيقولونهل بلغكم؟ فيقولونهل بلغكم؟ فيقولون: : : : نعم، فيقال ألمتهنعم، فيقال ألمتهنعم، فيقال ألمتهنعم، فيقال ألمته: : : : هل بلغت؟ فيقولهل بلغت؟ فيقولهل بلغت؟ فيقولهل بلغت؟ فيقول: : : : �يك وسعديك يارب، فيقول�يك وسعديك يارب، فيقول�يك وسعديك يارب، فيقول�يك وسعديك يارب، فيقول

، )    lمد وأمته صx اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد بلغlمد وأمته صx اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد بلغlمد وأمته صx اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد بلغlمد وأمته صx اهللا عليه وسلم فيشهدون أنه قد بلغ: : : : من يشهد لك؟ فيقولمن يشهد لك؟ فيقولمن يشهد لك؟ فيقولمن يشهد لك؟ فيقول: : : : من نذير، فيقولمن نذير، فيقولمن نذير، فيقولمن نذير، فيقول
 .مة أنها تشهد 5 األمم األخرى أن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة وأدوا األمانةوهذا من فضائل هذه األ

قال بعضهم أن يشهد بعضكم 5 بعض بعد اeوت، أي أن اإلنسان إذا مات يشهد قال بعضهم أن يشهد بعضكم 5 بعض بعد اeوت، أي أن اإلنسان إذا مات يشهد قال بعضهم أن يشهد بعضكم 5 بعض بعد اeوت، أي أن اإلنسان إذا مات يشهد قال بعضهم أن يشهد بعضكم 5 بعض بعد اeوت، أي أن اإلنسان إذا مات يشهد : : : : هناك قول آخرهناك قول آخرهناك قول آخرهناك قول آخر
، ويستدلون بهذا بما ثبت w صحيح مسلم عن أنس ا4اس b إما با�u و\ما بال� نسأل اهللا العافيةا4اس b إما با�u و\ما بال� نسأل اهللا العافيةا4اس b إما با�u و\ما بال� نسأل اهللا العافيةا4اس b إما با�u و\ما بال� نسأل اهللا العافية

ثªَ عليها خ�ا، فقالر� ا
ٌ
وجبت وجبت وجبت وجبت (: هللا عنه أن اy4 صx اهللا عليه وسلم ُمر عليه ¬نازة، فأ

ثªَ عليها اً فقال)وجبتوجبتوجبتوجبت
ٌ
أv وأ® ُمر  لك فدا: ، فقال عمر)وجبت وجبتوجبت وجبتوجبت وجبتوجبت وجبت(: ، ثم ُمر عليه بأخرى فأ

 ))))¯�¯�¯�¯�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



ثª عليها اً ف
ُ
ثª عليها خ�اً فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر ¬نازة فأ

ُ
وجبت : قلت¬نازِة فأ

من أثنيتم عليه خ�اً وجبت b ا�نة، ومن من أثنيتم عليه خ�اً وجبت b ا�نة، ومن من أثنيتم عليه خ�اً وجبت b ا�نة، ومن من أثنيتم عليه خ�اً وجبت b ا�نة، ومن (: وجبت وجبت، فقال رسول اهللا صx اهللا عليه وسلم
أثنيتم عليه اً وجبت b ا4ار، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء أثنيتم عليه اً وجبت b ا4ار، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء أثنيتم عليه اً وجبت b ا4ار، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء أثنيتم عليه اً وجبت b ا4ار، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء اهللا w األرض، أنتم شهداء 

َُكونُواْ {{{{ وتال قوb تعا$ ،ورواه ا�خاري بمعناه، و� بعض طرقه w غ� الصحيح� )اهللا w األرضاهللا w األرضاهللا w األرضاهللا w األرض َُكونُواْ <= َُكونُواْ <= َُكونُواْ <= =>
 .}}}}َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً     ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس ُشَهَداء 5ََ ا4,اِس 
 yاستدل القرط yاستدل القرط yاستدل القرط yه اهللا----استدل القرطrه اهللارrه اهللارrه اهللارrنوا 5 صحة اإل³اع ووجوب ا�كم به5 صحة اإل³اع ووجوب ا�كم به5 صحة اإل³اع ووجوب ا�كم به5 صحة اإل³اع ووجوب ا�كم بهبهذه اآلية  - رY ألنهم إذا ،

اهد 5 ا<ابع�، اهد 5 ا<ابع�، اهد 5 ا<ابع�، اهد 5 ا<ابع�، فقول الصحابة حجٌة وشفقول الصحابة حجٌة وشفقول الصحابة حجٌة وشفقول الصحابة حجٌة وش ،عدوال شهدوا 5 ا4اس، ف´ ع� شهيد 5 من بعده
    ....إلخ ¶مه رrه اهللا تعا$إلخ ¶مه رrه اهللا تعا$إلخ ¶مه رrه اهللا تعا$إلخ ¶مه رrه اهللا تعا$    وقول ا<ابع� 5 من بعدهم،وقول ا<ابع� 5 من بعدهم،وقول ا<ابع� 5 من بعدهم،وقول ا<ابع� 5 من بعدهم،

    : : : : فيه أقوالفيه أقوالفيه أقوالفيه أقوال: }}}}َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً َويَُكوَن الر,ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً {{{{قوb تبارك وتعا$ 
 بأعمالكم يوم القيامة، ::::معناهمعناهمعناهمعناهقيل قيل قيل قيل  •
 أي يشهد لكم باإليمان، لكم، لكم، لكم، لكم، بمعd  "عليكم" ::::وقيلوقيلوقيلوقيل •
، و� حجة الوداع عليه الصالة نه قد بلغأبا<بليغ لكم أي يشهد عليكم  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •

إلخ، قال صx ... نشهد أنك قد بلغت الرسالة: إنكم تسألون عª فما أنتم قائلون؟ قالوا: والسالم قال
 .ا¹ اشهد وبدأ يش� بأصبعه إ$ السماء: اهللا عليه وسلم

الضم� هنا ما اeراد بالقبلة؟ ما اeراد باآلية الضم� هنا ما اeراد بالقبلة؟ ما اeراد باآلية الضم� هنا ما اeراد بالقبلة؟ ما اeراد باآلية الضم� هنا ما اeراد بالقبلة؟ ما اeراد باآلية     }}}}ُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْها    َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة ال,Jِ {{{{قوb تبارك وتعا$ 
 هنا؟هنا؟هنا؟هنا؟

القبلة : وهناك قول آخر أن اeراد } ُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْهاُكنَت َعلَيَْها    {أنها ¼ القبلة األو«، Wºل : قيل القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .ولكن ا�قيقة أن األقرب هو القول األولا�انية، 

ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة َوَما َجَعلْنَا الِْقبْلََة {{{{قوb تعا$   4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم,
ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ ال,Jِ ُكنَت َعلَيَْها إِال,  4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم,
ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ ال,Jِ ُكنَت َعلَيَْها إِال,  4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم,
ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ ال,Jِ ُكنَت َعلَيَْها إِال,  4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم,
: }}}}ال,Jِ ُكنَت َعلَيَْها إِال,

 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل {اختلف باeراد w هذه ا�ملة من اآلية 
 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل إِال,
 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل إِال,
 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل إِال,
 :اختلف باeراد به 5 أقوالاختلف باeراد به 5 أقوالاختلف باeراد به 5 أقوالاختلف باeراد به 5 أقوال }إِال,

والرؤية  ،والعرب تضع العلم مÀن الرؤيةي ل¿ى، ي ل¿ى، ي ل¿ى، ي ل¿ى، أ: 4علم: : : : قال ع¾ ر� اهللا عنهقال ع¾ ر� اهللا عنهقال ع¾ ر� اهللا عنهقال ع¾ ر� اهللا عنه :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
ْصَحاِب الِفيلِ {{{{مÀن العلم كما w قولة تعا$

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربXَك بِأ

َ
ْصَحاِب الِفيلِ أ

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربXَك بِأ

َ
ْصَحاِب الِفيلِ أ

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربXَك بِأ

َ
ْصَحاِب الِفيلِ أ

َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربXَك بِأ

َ
 .ألم تعلم: بمعd }}}}أ

باألشياء     ، فإن اeنافق� Yنوا w شك من علم اهللا تعا$إال <علموا أننا نعلمإال <علموا أننا نعلمإال <علموا أننا نعلمإال <علموا أننا نعلم: أن اeعd ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
 .نهاقبل كو

  .4مÄ أهل اWق� من أهل الشك، رواه الطÃي عن ابن عباس4مÄ أهل اWق� من أهل الشك، رواه الطÃي عن ابن عباس4مÄ أهل اWق� من أهل الشك، رواه الطÃي عن ابن عباس4مÄ أهل اWق� من أهل الشك، رواه الطÃي عن ابن عباس: أن اeعd ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •
وأخÃ اهللا تعا$ بذلك عن نفسه كما يقال فعل  أي Wعلم اy4 وأتباعه،أي Wعلم اy4 وأتباعه،أي Wعلم اy4 وأتباعه،أي Wعلم اy4 وأتباعه،: أن اeعd ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

 .فيه بعد إال Wعلم الرسول من يتبعه، وهذا: ، أيو\نما فعله أتباعه ،األم� كذا
وهذا فيه  ،فأضاف علمه إ$ نفسه تعا$ Åصيصا وتفضيالفأضاف علمه إ$ نفسه تعا$ Åصيصا وتفضيالفأضاف علمه إ$ نفسه تعا$ Åصيصا وتفضيالفأضاف علمه إ$ نفسه تعا$ Åصيصا وتفضيال    ،،،،Wعلم lمدWعلم lمدWعلم lمدWعلم lمد: أن معناه ::::القول اuامسالقول اuامسالقول اuامسالقول اuامس    •

  .تكلف



لكن Æ 5 حال هذه اآلية فيها كما أخÃ جل وعال فيها ابتالء وامتحان Wعلم ويعرف من هو 
وغ� ومن هو متشكك أو مستهزئ أو يتح� w دينه  ،يؤمن ويصدق ،متمسك بدينه يسمع ويطيع

 .ذلك
ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ {{{{قوb تعا$  ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم, ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم, ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم, فيما أمر فيما أمر فيما أمر فيما أمر     ::::أيأيأيأي }}}}يَت,بُِع الر,ُسوَل يَت,بُِع الر,ُسوَل يَت,بُِع الر,ُسوَل يَت,بُِع الر,ُسوَل {{{{قوb تعا$  }}}}إِال, 4َِْعلََم َمن يَت,بُِع الر,ُسوَل ِمم,

ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ {{{{ به من استقبال الكعبةبه من استقبال الكعبةبه من استقبال الكعبةبه من استقبال الكعبة ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ ِمم, ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ ِمم, ن يَنَقِلُب 5ََ َعِقبَيْهِ ِمم, ألن القبلة eا حولت ارتد ارتد 5 دينه، ارتد 5 دينه، ارتد 5 دينه، ارتد 5 دينه، يعª �ن : }}}}ِمم,
 .اeسلم� قوم ونافق قوم من

وا<قدير w : ابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدابن عباس و�اهدقاË  bويل القبلة،Ëويل القبلة،Ëويل القبلة،Ëويل القبلة،::::أي أي أي أي : }}}}َو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً َو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً َو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً َو\ِن Yَنَْت لََكبَِ�ةً {{{{قوb تبارك وتعا$ 
 .أي Ëويل القبلة ، لكب�ة،و\ن Yنت ا<حويلة : العربية

يَن َهَدى اهللاX {{{{قوb تبارك وتعا$  ِ
يَن َهَدى اهللاX إِال, 5ََ ا], ِ
يَن َهَدى اهللاX إِال, 5ََ ا], ِ
يَن َهَدى اهللاX إِال, 5ََ ا], ِ
اهللا قلوبهم، وأيقنوا بتصديق أي إال 5 ا]ين هدى : }}}}إِال, 5ََ ا],

الرسول صx اهللا عليه وسلم، وأن Æ ما جاء به فهو ا�ق ا]ي ال مرية فيه، وأن اهللا يفعل ما يشاء، 
و�كم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء، وينسخ ماشاء، وb ا�كمة ا<امة، وا�جة ا�الغة 

  .w ³يع ذلك
من أدلة من أدلة من أدلة من أدلة ، وهذا الصالةاeقصود باإليمان هنا ¼  }}}}هللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ هللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ هللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ هللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما Yََن اَوَما Yََن اَوَما Yََن اَوَما Yََن ا{{{{قوb تبارك وتعا$

، وقد اتفق العلماء 5 أنها نزلت فيمن مات وهو يص¾ إ$ بيت دخول األعمال w مسÌ اإليماندخول األعمال w مسÌ اإليماندخول األعمال w مسÌ اإليماندخول األعمال w مسÌ اإليمان
تقدم، وروى  Íزب ر� اهللا عنه 5 ما    اeقدس كما ثبت w صحيح ا�خاري w حديث الÃاء بن

يا رسول اهللا، كيف : eا وُجه اy4 صx اهللا عليه وسلم إ$ الكعبة قالوا: الtمذي عن ابن عباس قال
 .}}}}َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما Yََن اهللاWِ Xُِضيَع إِيَمانَُكمْ {{{{بإخواننا ا]ين ماتوا وهم يصلون إ$ بيت اeقدس؟ فأنزل اهللا تعا$ 

والرأفة والرأفة والرأفة والرأفة أي إن اهللا جل وعال ¬ميع عباده ذو رأفة، : }}}}لََرُؤوٌف ر,ِحيمٌ لََرُؤوٌف ر,ِحيمٌ لََرُؤوٌف ر,ِحيمٌ لََرُؤوٌف ر,ِحيمٌ     إِن, اهللا, بِا4,اِس إِن, اهللا, بِا4,اِس إِن, اهللا, بِا4,اِس إِن, اهللا, بِا4,اِس {{{{قوb تبارك وتعا$ 
�كما يقول العلماء أ5 معا� الرrة، و¼ Íمة �ميع اuلق w اºنيا وكما يقول العلماء أ5 معا� الرrة، و¼ Íمة �ميع اuلق w اºنيا وكما يقول العلماء أ5 معا� الرrة، و¼ Íمة �ميع اuلق w اºنيا وكما يقول العلماء أ5 معا� الرrة، و¼ Íمة �ميع اuلق w اºنيا و���الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم     أماأماأماأما    ،،،،عضهم w اآلخرةعضهم w اآلخرةعضهم w اآلخرةعضهم w اآلخرة

يضّيع  ، وأراد جل وعال بذلك بيان أنه أرحم بعباده من أنفإنه ذو الرrة للمؤمن� w اºنيا واآلخرةفإنه ذو الرrة للمؤمن� w اºنيا واآلخرةفإنه ذو الرrة للمؤمن� w اºنيا واآلخرةفإنه ذو الرrة للمؤمن� w اºنيا واآلخرة
�م طاعة أطاعوه بها فال يثيبهم عليها، وأرأف بهم من أن يؤاخذهم بtك ما لم يفرضه عليهم، 

فإ� �م 5 طاعتهم إياي فإ� �م 5 طاعتهم إياي فإ� �م 5 طاعتهم إياي فإ� �م 5 طاعتهم إياي     ،،،،فاeعd ال تأسوا 5 موتاكم ا]ين ماتوا وهم يصلون إ$ بيت اeقدسفاeعd ال تأسوا 5 موتاكم ا]ين ماتوا وهم يصلون إ$ بيت اeقدسفاeعd ال تأسوا 5 موتاكم ا]ين ماتوا وهم يصلون إ$ بيت اeقدسفاeعd ال تأسوا 5 موتاكم ا]ين ماتوا وهم يصلون إ$ بيت اeقدس
Ëزنوا عليهم فإ� Ëزنوا عليهم فإ� Ëزنوا عليهم فإ� Ëزنوا عليهم فإ�     بصالتهم الJ صلوها مثيب، أل� أرحم بهم من أن أضيع �م عمال عملوه Ð، والبصالتهم الJ صلوها مثيب، أل� أرحم بهم من أن أضيع �م عمال عملوه Ð، والبصالتهم الJ صلوها مثيب، أل� أرحم بهم من أن أضيع �م عمال عملوه Ð، والبصالتهم الJ صلوها مثيب، أل� أرحم بهم من أن أضيع �م عمال عملوه Ð، وال

غ� مؤاخذهم بGtهم الصالة إ$ الكعبة، أل� لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف ÓلÒ من أن غ� مؤاخذهم بGtهم الصالة إ$ الكعبة، أل� لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف ÓلÒ من أن غ� مؤاخذهم بGtهم الصالة إ$ الكعبة، أل� لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف ÓلÒ من أن غ� مؤاخذهم بGtهم الصالة إ$ الكعبة، أل� لم أكن فرضت ذلك عليهم وأنا أرأف ÓلÒ من أن 
 ....أÍقبهم 5 ترGهم ما لم آمرهم بعمله، ذكره الطÃي رrه اهللا تعا$أÍقبهم 5 ترGهم ما لم آمرهم بعمله، ذكره الطÃي رrه اهللا تعا$أÍقبهم 5 ترGهم ما لم آمرهم بعمله، ذكره الطÃي رrه اهللا تعا$أÍقبهم 5 ترGهم ما لم آمرهم بعمله، ذكره الطÃي رrه اهللا تعا$

مَ {{{{قوb تعا$  ) ������������((((اآلية ا�انية ذات الرقم اآلية ا�انية ذات الرقم اآلية ا�انية ذات الرقم اآلية ا�انية ذات الرقم  مَ قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, مَ قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, مَ قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, َن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَها قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, =Wَن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَها اء فَلَنَُو =Wَن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَها اء فَلَنَُو =Wَن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَها اء فَلَنَُو =Wاء فَلَنَُو
ْوتُ 
ُ
يَن أ ِ

ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو\ِن, ا], ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا
ْ
ْوتُ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�

ُ
يَن أ ِ

ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو\ِن, ا], ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا
ْ
ْوتُ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�

ُ
يَن أ ِ

ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو\ِن, ا], ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا
ْ
ْوتُ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�

ُ
يَن أ ِ

ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ َو\ِن, ا], ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا
ْ
ْ الِْكتَاَب فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا� ْ الِْكتَاَب وا ْ الِْكتَاَب وا ْ الِْكتَاَب وا وا

ب=ِهْم َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم,  َقX ِمن ر,
ْ
ن,ُه ا�

َ
ب=ِهْم َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم, Wََْعلَُموَن ك َقX ِمن ر,

ْ
ن,ُه ا�

َ
ب=ِهْم َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم, Wََْعلَُموَن ك َقX ِمن ر,

ْ
ن,ُه ا�

َ
ب=ِهْم َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم, Wََْعلَُموَن ك َقX ِمن ر,

ْ
ن,ُه ا�

َ
     ������������}}}}ا َفْعَملُونَ ا َفْعَملُونَ ا َفْعَملُونَ ا َفْعَملُونَ Wََْعلَُموَن ك

Yن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول اهللا صx اهللا : قال ابن عباس ر� اهللا عنهماقال ابن عباس ر� اهللا عنهماقال ابن عباس ر� اهللا عنهماقال ابن عباس ر� اهللا عنهما



أمره اهللا تعا$ أن يستقبل بيت اeقدس  ،عليه وسلم eا هاجر إ$ اeدينة وÙن أك� أهلها اWهود
وÙن �ب قبلة إبراهيم،  ،ة ع� شهرابضعففرحت اWهود، فاستقبلها رسول اهللا صx اهللا عليه وسلم 

َماء    {{{{فأنزل اهللا  ،فÀن يدعو اهللا تبارك وتعا$ وينظر إ$ السماء َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, إ$     }}}}قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس,
bواْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ {{{{ قوXواْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ فََولXواْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ فََولXواْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ فََولXهود فقالوا    }}}}فََولWنوا عليها؟ : فارتابت من ذلك اY Jما والهم عن قبلتهم ال

هذه اآلية  و]لك قال العلماء رrهم اهللاو]لك قال العلماء رrهم اهللاو]لك قال العلماء رrهم اهللاو]لك قال العلماء رrهم اهللافأينما تولوا فثم وجه اهللا، : ا�eق واeغرب وقال قل هللا
bال~ول 5 قو w َفَهاُء ِمَن ا4,اِس { مقدمة Xَفَهاُء ِمَن ا4,اِس َسيَُقوُل الس Xَفَهاُء ِمَن ا4,اِس َسيَُقوُل الس Xَفَهاُء ِمَن ا4,اِس َسيَُقوُل الس Xألنهم لم يتحدثوا ويستهزؤوا إال بعد أن ، } َسيَُقوُل الس

 .حولت القبلة
َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ {{{{قوb تبارك وتعا$  َماء الس, َماء الس, َماء الس, Ëول Ëول Ëول Ëول أي : معd تقلب وجهك w السماء: }}}} الس,
 .واeعd متقاربواeعd متقاربواeعd متقاربواeعd متقارب، تقلب عينيك w ا4ظر إ$ السماءتقلب عينيك w ا4ظر إ$ السماءتقلب عينيك w ا4ظر إ$ السماءتقلب عينيك w ا4ظر إ$ السماء: وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج، قاb الطÃيقاb الطÃيقاb الطÃيقاb الطÃي، وجهك إ$ السماءوجهك إ$ السماءوجهك إ$ السماءوجهك إ$ السماء

 Jطر، وأيضا ¼ الeها، ويعود منها اWختصة بتعظيم ما أضيف إeوخصت السماء با]كر؛ ألنها ا
 .Yنت فيها الواقعة

َن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَها{{{{وتعا$ قوb تبارك =Wَن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَهافَلَنَُو =Wَن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَهافَلَنَُو =Wَن,َك قِبْلًَة تَرَْضاَهافَلَنَُو =Wفَلَنَُو{{{{ : bقو}}}} ْبها،: أي }}}}َضاَهاَضاَهاَضاَهاَضاَهاتَرْ تَرْ تَرْ تَرË،بهاË،بهاË،بهاË و : قال الُسّديقال الُسّديقال الُسّديقال الُسّديÝ xن إذا صY
فأنزل اهللا  ،بل الكعبةبيت اeقدس رفع رأسه إ$ السماء ينظر ما يؤمر به، وÙن �ب أن يص¾ إ$ قِ 

َماء{{{{تعا$  َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس, َماءقَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس,  }}}}قَْد نََرى َيَقلXَب وَْجِهَك wِ الس,
ََرامِ {{{{: تبارك وتعا$ قولة

ْ
ََرامِ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�
ْ
ََرامِ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�
ْ
ََرامِ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�
ْ
 }}}}وَْجَهَك َشْطرَ وَْجَهَك َشْطرَ وَْجَهَك َشْطرَ وَْجَهَك َشْطرَ {{{{، ناحية اeسجد ا�رامناحية اeسجد ا�رامناحية اeسجد ا�رامناحية اeسجد ا�رام: أي}}}}فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�

 ªراد الكعبة، عن ابن ا4احية وا�هة، ا4احية وا�هة، ا4احية وا�هة، ا4احية وا�هة، شطر يعeسجد ا�رام واeسجد ا�رام أي ناحية اeوشطر ا
واeسجد واeسجد واeسجد واeسجد ، ، ، ، يت قبلة ألهل اeسجديت قبلة ألهل اeسجديت قبلة ألهل اeسجديت قبلة ألهل اeسجدا�ا�ا�ا�(: عباس ر� اهللا عنهما أن رسول اهللا صx اهللا عليه وسلم قال

Jمشارقها ومغاربها من أم w قبلة ألهل ا�رم، وا�رم قبلة ألهل األرضJمشارقها ومغاربها من أم w قبلة ألهل ا�رم، وا�رم قبلة ألهل األرضJمشارقها ومغاربها من أم w قبلة ألهل ا�رم، وا�رم قبلة ألهل األرضJمشارقها ومغاربها من أم w ألنه ألنه ألنه ألنه } } } } َشْطرَ َشْطرَ َشْطرَ َشْطرَ  {صبونُ  )قبلة ألهل ا�رم، وا�رم قبلة ألهل األرض
    ....ظرف مÀنظرف مÀنظرف مÀنظرف مÀن

ال خالف ب� العلماء أن الكعبة ال خالف ب� العلماء أن الكعبة ال خالف ب� العلماء أن الكعبة ال خالف ب� العلماء أن الكعبة ": w قوb من هذا ا�ديث أخذ العلماء ما ذكره القرطy رrه اهللامن هذا ا�ديث أخذ العلماء ما ذكره القرطy رrه اهللامن هذا ا�ديث أخذ العلماء ما ذكره القرطy رrه اهللامن هذا ا�ديث أخذ العلماء ما ذكره القرطy رrه اهللا
، وأنه إن ترك استقبا�ا وهو عليه استقبا�اعليه استقبا�اعليه استقبا�اعليه استقبا�ا    َض َض َض َض رِ رِ رِ رِ اهدها وÍينها فُ اهدها وÍينها فُ اهدها وÍينها فُ اهدها وÍينها فُ قبلة Æ w أفق، وأ³عوا 5 أن من شقبلة Æ w أفق، وأ³عوا 5 أن من شقبلة Æ w أفق، وأ³عوا 5 أن من شقبلة Æ w أفق، وأ³عوا 5 أن من ش

xما ص Æ دةÍوعليه إ b لم ¬هتها فال صالةÍمعاين �ا و". 
رrه رrه رrه رrه  يقوليقوليقوليقول" وأ³عوا 5 أن Æ من ßب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقائها" ::::يقول رrه اهللايقول رrه اهللايقول رrه اهللايقول رrه اهللا

ك بكل ما يمكنه من ا4جوم والرياح وا�بال وغ� فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل 5 ذل" ::::اهللاهللاهللاهللا
 ."ذلك

ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ {{{{قوb تبارك وتعا$  ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا ْ وُُجوَِهُكْم َشْطَرهُ وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا أمر تعا$ باستقبال الكعبة من ³يع أمر تعا$ باستقبال الكعبة من ³يع أمر تعا$ باستقبال الكعبة من ³يع أمر تعا$ باستقبال الكعبة من ³يع : }}}}وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولXوا
à من هذا dجهات األرض قا وغربا شماال وجنوبا وال يستثà من هذا dجهات األرض قا وغربا شماال وجنوبا وال يستثà من هذا dجهات األرض قا وغربا شماال وجنوبا وال يستثà من هذا dحال السفر جهات األرض قا وغربا شماال وجنوبا وال يستث w حال السفرسوى ا4افلة w حال السفرسوى ا4افلة w حال السفرسوى ا4افلة w فإنه سوى ا4افلة ،

وGذلك من جهل جهة القبلة يص¾ وGذلك من جهل جهة القبلة يص¾ وGذلك من جهل جهة القبلة يص¾ وGذلك من جهل جهة القبلة يص¾ يص¾، وGذا w حال اeسايفة w القتال وGذا w حال اeسايفة w القتال وGذا w حال اeسايفة w القتال وGذا w حال اeسايفة w القتال     ،،،،يثما توجهيصليها ح
ََرامِ {{{{بهذه اآلية  باجتهاده، استدل اeالكيةباجتهاده، استدل اeالكيةباجتهاده، استدل اeالكيةباجتهاده، استدل اeالكية

ْ
ََرامِ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�
ْ
ََرامِ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�
ْ
ََرامِ فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�
ْ
5 أن اeص¾ ينظر أمامه ال 5 أن اeص¾ ينظر أمامه ال 5 أن اeص¾ ينظر أمامه ال 5 أن اeص¾ ينظر أمامه ال  }}}}فََول= وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد ا�



    اإلمام الشافá واإلماماإلمام الشافá واإلماماإلمام الشافá واإلماماإلمام الشافá واإلمام    إ$ موضع سجوده، وقد ذهب إ$ هذا بعض أهل العلم من غ� اeالكية وذهبإ$ موضع سجوده، وقد ذهب إ$ هذا بعض أهل العلم من غ� اeالكية وذهبإ$ موضع سجوده، وقد ذهب إ$ هذا بعض أهل العلم من غ� اeالكية وذهبإ$ موضع سجوده، وقد ذهب إ$ هذا بعض أهل العلم من غ� اeالكية وذهب
وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل 5 وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل 5 وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل 5 وهذا هو اآلكد، وهو عون بعد اهللا عز وجل 5     ،،،،أrد وأv حنيفة إ$ أنه ينظر إ$ موضع سجودهأrد وأv حنيفة إ$ أنه ينظر إ$ موضع سجودهأrد وأv حنيفة إ$ أنه ينظر إ$ موضع سجودهأrد وأv حنيفة إ$ أنه ينظر إ$ موضع سجوده

األحاديث والسنة دلت 5 أنه âعل ب�ه w موضع سجوده، وهذه اآلية w ، ، ، ، اuشوع w الصالةاuشوع w الصالةاuشوع w الصالةاuشوع w الصالة
فنجعل ا�� w موضع السجود استقبال القبلة تكون متوجه شطر اeسجد ا�رام، أما w الصالة 

 .كما دلت السنة
ْوتُواْ الِْكتَاَب {{{{وقوb تعا$

ُ
يَن أ ِ

ْوتُواْ الِْكتَاَب َو\ِن, ا],
ُ
يَن أ ِ

ْوتُواْ الِْكتَاَب َو\ِن, ا],
ُ
يَن أ ِ

ْوتُواْ الِْكتَاَب َو\ِن, ا],
ُ
يَن أ ِ

ب=ِهمْ {{{{ ،،،،اWهود وا4صارى    ::::أيأيأيأي: }}}}َو\ِن, ا], َقX ِمن ر,
ْ
ن,ُه ا�

َ
ب=ِهمْ Wََْعلَُموَن ك َقX ِمن ر,

ْ
ن,ُه ا�

َ
ب=ِهمْ Wََْعلَُموَن ك َقX ِمن ر,

ْ
ن,ُه ا�

َ
ب=ِهمْ Wََْعلَُموَن ك َقX ِمن ر,

ْ
ن,ُه ا�

َ
أي أن : }}}}Wََْعلَُموَن ك

 .Ëويل القبلة من بيت اeقدس إ$ الكعبة هو ا�ق
 :أجيب عنه ¬واب�أجيب عنه ¬واب�أجيب عنه ¬واب�أجيب عنه ¬واب�    من دينهم وال w كتابهم؟من دينهم وال w كتابهم؟من دينهم وال w كتابهم؟من دينهم وال w كتابهم؟    كيف يعلمون ذلك وليسكيف يعلمون ذلك وليسكيف يعلمون ذلك وليسكيف يعلمون ذلك وليسفقد يقال هنا تساءل 

 ،علموا أنه ال يقول إال ا�ق ،أنهم eا علموا من كتابهم أن lمد صx اهللا عليه وسلم نy ::::األولاألولاألولاألول �
 .وهذا هو اeفtض، اeفtض أن الرسول صادق ال يكذب بل هو أفضل الرسل ،واليأمر إال به

، فصاروا �eÍ ¬واز Ëويل القبلة ،و\ن جحده بعضهم ،أنهم علموا من دينهم جواز النسخ ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا� �
 .يعلمون جواز النسخ فلم ال يصدقون بهذا اºين؟

ا َفْعَملُونَ {{{{ختمت اآلية بقوb تبارك وتعا$  ا َفْعَملُونَ َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم, ا َفْعَملُونَ َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم, ا َفْعَملُونَ َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم,  }}}}َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ َفْعَملُونَ {{{{: w قولة تبارك وتعا$ }}}}َوَما اهللاX بَِغافٍِل َقم,
 : : : : قراءتانقراءتانقراءتانقراءتان

أمة lمد صä 5     xاطبة أهل الكتاب أو }تعملونتعملونتعملونتعملون{{{{ اãاãاãاãقرأ ابن Íمر وrزة والكسقرأ ابن Íمر وrزة والكسقرأ ابن Íمر وrزة والكسقرأ ابن Íمر وrزة والكس: القراءة األو«القراءة األو«القراءة األو«القراءة األو«
، "يعلمونيعلمونيعلمونيعلمون"وا باWاء ؤقر قراءة األربعة ا�اقون غ� هؤالء ا�الثةقراءة األربعة ا�اقون غ� هؤالء ا�الثةقراءة األربعة ا�اقون غ� هؤالء ا�الثةقراءة األربعة ا�اقون غ� هؤالء ا�الثةو¼  ::::القراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انية، اهللا عليه وسلم

دWل 5 أنه اهللا تعا$ يعلم أعمال عباده  }يعملونيعملونيعملونيعملون{أو قراءة اWاء  }}}}تعملونتعملونتعملونتعملون{Æ 5 حال قراءة ا<اء 
، فإذن âب 5 اإلنسان أن أن هذا تهديد ووعيد    ضمن� و ،وأنه ال يهمل شيئا منها ،عنها وال يغفل

    .æاف اهللا وæاف أن يعصيه، فهو Íلم ل´ àء
 


